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Tinjauan Mata Kuliah 
   

uku Materi Pokok (BMP) ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan 

utama dari materi mata kuliah Sistem Keuangan Pusat dan Daerah yang 

ditawarkan oleh Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas 

Ekonomi Universitas Terbuka. Mata kuliah ini mempunyai bobot tiga satuan 

kredit semester (3 sks) sehingga Anda disarankan menyediakan waktunya 

dengan membaca dan mempelajari modul serta materi pendukung secara 

mandiri, mengikuti tutorial, serta mengerjakan latihan dan tugas. BMP 

Sistem Keuangan Pusat dan Daerah ini terdiri dari sembilan  modul dan pada 

masing-masing modul terdapat dua atau tiga kegiatan belajar yang disertai 

latihan berupa pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus. 

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai sistem keuangan di Indonesia, di 

mana di dalamnya terdapat materi mengenai APBN, kebijakan fiskal dan 

aspek di dalamnya, desentralisasi fiskal, faktor pendukung fiskal, otonomi 

daerah, dan distribusi pendapatan. 

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP Sistem Keuangan 

Pusat dan Daerah, Anda disarankan mengikuti panduan belajar yakni: 

pertama, Anda membaca secara cermat dan berusaha memahami materi yang 

disajikan dalam BMP ini. Selain itu, Anda harus aktif mencari literatur, 

terutama yang berhubungan dengan Sistem Keuangan Pusat dan Daerah, baik 

lewat media cetak maupun media audio visual. Kedua, buatlah rangkuman 

kecil secara baik dan benar setiap kali Anda mempelajari satu kegiatan 

belajar. Ketiga, Kerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur 

pemahaman Anda. Keempat, diskusi kepada teman, dan bertanya kepada 

tutor/dosen atau pembimbing jika belum memahami materi, baik secara 

langsung maupun melalui media yang telah disediakan.    

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah 

Sistem Keuangan Pusat dan Daerah, Anda dapat menghubungi Jurusan Ilmu 

Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Terbuka melalui nomor 

telepon (021-7490941) pesawat 2105, 2106 atau 2109; melalui surat dengan 

alamat Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang 15148; atau melalui 

homepage Universitas Terbuka di http://www.ut.ac.id. 

SELAMAT BELAJAR!!!!!!!!! 
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Keterangan: 

Modul 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Modul 2: Kebijakan Fiskal   

Modul 3: Aspek-aspek dalam Kebijakan Fiskal 

Modul 4: Desentralisasi Fiskal 

Modul 5: Faktor-faktor Pendukung Kebijakan Fiskal 

Modul 6: Good Governance dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah 

Modul 7: Otonomi Daerah 

Modul 8: Distribusi Pendapatan 

Modul 9: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 


